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Obecné zastupiteľstvo v Otrhánkach sa na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4
ods. 1, ods. 3 písmeno n) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe splnomocnenia uvedenom v § 3 ods. 6, § 4 ods.
5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov v znení zákona č. 102/2010, uznieslo na tomto:
Všeobecne záväznom nariadení
č. 1/2014,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území Obce Otrhánky
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1)

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje uplatňovanie zákona
č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona
č. 102/2010 (ďalej len „zákon“) na území Obce Otrhánky (ďalej len „obec“).

(2)

Účelom tohto nariadenia je zabezpečenie verejného poriadku v obci vo vzťahu k držiteľom
psov, ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce.

(3)

Toto nariadenie upravuje niektoré podmienky evidencie psov, niektoré podmienky vodenia
psov, vymedzuje miesta kde je voľný pohyb psa zakázaný, vymedzuje miesta kde je vstup so
psom zakázaný a stanovuje podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.

(4) Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných v policajnom zbore, v zbore
väzenskej a justičnej stráže, vojenskej polícii, železničnej polícii, obecnej polícii, colným
orgánoch a poľnej stráži.
(5)

Na účely tohto nariadenia
(a) územím Obce Otrhánky sú katastrálne územia Otrhánky
(b)verejným priestranstvom sú miesta ktoré slúžia na verejné užívanie a miesta inak verejnosti
prístupné, najmä ulice, námestia, chodníky, parkoviská, autobusové zastávky, verejná
zeleň, pietne miesta, športoviská, detské ihriská a areály škôl, čiže priestory a priestranstvá,
ktoré sú prístupné každému bez obmedzenia a sú vo vlastníctve obce,
(c) verejná budova je budova vo vlastníctve obce, prístupná verejnosti a využívaná na kultúrne
alebo iné spoločenské akcie alebo budova ktorú používa obec alebo orgán verejnej moci na
plnenie svojich úloh.
Článok 2
Základné pojmy

Pre potreby tohto nariadenia :
(1) Zvláštnym psom je:
(a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami
(b) používaný horskou službou
(c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany
(d) poľovný
(e) ovčiarsky
(f) vodiaci
(g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného
alebo národného skúšobného poriadku
(2) Nebezpečným psom je:
- každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
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(3) Voľným pohybom psa je:
- pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný pohyb psa
sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
Článok 3
Evidencia psov
(1)

Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s ustanovením § 3
zákona o držaní psov v znení neskorších predpisov.

(2)

Evidenciu a vydávanie známok vedie Obec Otrhánky, ktorá vydáva evidenčnú známku psa.
Na známke je uvedené evidenčné číslo psa a názov obce. Farebne je odlíšenie o tom, či je pes
nebezpečným psom.

(3)

Chovateľ vystavuje psa, ktorý nebude mať platnú známku, nebezpečenstvu odchytu. Stratu,
odcudzenie, či zničenie známky je držiteľ psa povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu na
Obecný úrad Malá Hradná, kde je pes evidovaný.

(4)

Poplatok za 1. vydanie známky sa nevyberá. Pri opätovnom vydaní známky, v prípade straty,
zničenia alebo odcudzenia pôvodnej známky, sa stanovuje poplatok vo výške 3,50 €.

(5)

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní v katastrálnom území obce Otrhánky podlieha
evidencii. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete tohto odseku, na Obecný úrad v Otrhánkach.

(6)

Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
oznámiť do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja na Obecný úrad Malá Hradná.
Článok 4
Vodenie psa

(1)

Vodiť psa na miesta kde je voľný pohyb psa zakázaný možno len na vôdzke bezpečne
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť
primerané psovi tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

(2)

Zakazuje sa uviazať a nechať nebezpečného psa bez dozoru na verejnom priestranstve.

(3)

Zakazuje sa uviazať psa v bezprostrednej blízkosti od vchodov do verejných budov, škôl
a školských zariadení, do prevádzok obchodu, do prevádzok služieb alebo vstupov na verejné
priestranstvá. Bezprostredná blízkosť je taká vzdialenosť, pri ktorej sa osoba vchádzajúca
alebo vychádzajúca z týchto objektov môže dôvodne cítiť uviazaným psom obmedzená alebo
ohrozená.

(4)

Vodiť psa na miesta kde je voľný pohyb psa zakázaný možno len na vôdzke bezpečne
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť
primerané psovi tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

(5)

Zakazuje sa uviazať a nechať nebezpečného psa bez dozoru na verejnom priestranstve.

(6)

Zakazuje sa uviazať psa v bezprostrednej blízkosti od vchodov do verejných budov, škôl
a školských zariadení, do prevádzok obchodu, do prevádzok služieb alebo vstupov na verejné
priestranstvá. Bezprostredná blízkosť je taká vzdialenosť, pri ktorej sa osoba vchádzajúca
alebo vychádzajúca z týchto objektov môže dôvodne cítiť uviazaným psom obmedzená alebo
ohrozená.
Článok 5
Vymedzenie miesta

(1)

Voľný pohyb psa je zakázaný:
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a) v areáli futbalového ihriska a areáli požiarnych športov,
b) v priestore verejného trhoviska
c) v priestoroch konania branných a športových podujatí v prírode
(2)

(3)
(4)

Vstup so psom je zakázaný:
a) do verejných budov,
b) na cintoríny a na miesta kde sa konajú náboženské obrady,
c) na verejné detské ihriská a pieskoviská,
Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa.
Obec zabezpečí označenie miest vymedzených v odsekoch 1 a 2 viditeľnými nápismi alebo
piktogramami.
Článok 6
Znečisťovanie verejného priestranstva

(1)

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, držiteľ psa alebo ten kto psa vedie, je povinný
bezodkladne tieto výkaly odstrániť.

(2)

Na odloženie výkalov je možné použiť odpadkové koše alebo zberné nádoby na netriedený
komunálny odpad.
Článok 7
Odchyt psov

(1)

Voľne pohybujúci sa pes bude odchytený. O odchyte psov vedie Obec Otrhánky evidenciu,
ktorá obsahuje dátum odchytu, miesto odchytu, záznam o rase psa, jeho správaní,
o identifikačnej známke, prípadne iných charakteristických okolnostiach odchytu.

(2)

Vlastník je oprávnený si odchyteného psa prevziať, ak hodnoverne preukáže svoje
vlastníctvo.

(3)

Odchyt psov a nakladanie s nimi sa uskutočňuje v súčinnosti s príslušnými štátnymi orgánmi
alebo v medziach ich pokynov.
Článok 8
Sankcie

Porušenie povinností upravených týmto VZN je postihnuteľné v súlade s §7 zákona
č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a podľa všeobecne platných
právnych predpisov (napr. §46, 47, 48, zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch).
Článok 9
Záverečné ustanovenia
(1)

Toto nariadenie bolo schválené dňa 25.04.2014, uznesením číslo 28/B2/2014

(2)

Nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v obci.

V Otrhánkach, dňa 25.04.2014

RNDr. Ladislav Gieci
starosta obce Otrhánky
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